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Carga Horária: 140h 

Departamento: História 

Ementa: 

A docência em História no Ensino Médio. A docência em História na Educação de Jovens 

e Adultos. A construção do conhecimento na sala de aula: saberes docentes, currículo e 

avaliação. A disciplina, neste semestre, busca o diálogo com as discussões e aulas que 

nortearam o semestre anterior em que concentramos as reflexões a respeito da constituição 

da área de conhecimento Ensino de História e suas articulações com a Educação e com a 

História. A intenção é colocar essas aprendizagens em vigor nas salas de aula, com a 

preparação das aulas coletivamente. O movimento de problematizar o conhecimento e a 

realidade se faz no encontro com a escola, o conhecimento histórico, o cotidiano escolar e a 

formação docente. 

Programa: 

Conteúdo: Problematização das situações vivenciadas na sala de aula. Planejamento de 

atividades a serem realizadas em sala de aula. 

 

Avaliação: A avaliação considerará o desempenho global na disciplina. Para fins de 

atribuição do conceito final, serão levados em conta os seguintes aspectos: 

a) Presença efetiva nas aulas 

b) Comprometimento com leituras, participação nos debates e exposição dialogada 

c) Postura de investigação ao longo de todas as atividades desenvolvidas 

d) Auto-avaliação e avaliação coletiva 

e) Sensibilidade e esforço para a compreensão da realidade escolar 

f) Qualidade, criatividade e originalidade na preparação do Plano de aula e na aula em 

si. 

g) Preparação, discussão e efetivação na sala de aula do Plano de aula. 

h) Relatório final sobre o estágio 
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